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Mødetid: 6. august 2019 kl. 18.30 

Mødedeltagere: Lea, Lene, Sofie, Malene, Michael, Susan 

Afbud:  

Referent: Susan 
 

 

1. Opfølgning 
● Vejen: Der skal fyldes skærver i kanten af HIRI vejen ude i siden i forbindelse med, at der laves en sti igennem 

skoven. (Michael)  
● Traktor: Vi leder efter en ny traktor. Det er dyrt, derfor undersøges det, om der er puljer, der kan søges til formålet. 

(Michael og Christina). 
● Energioptimerings projekt: Projektet er i gang. Vi forventer, at lyset i hallen udskiftes i kommende weekend. Der 

arbejdes pt. på styring af varmt vand i vandspiltovet. Der følges op. (Michael) 
● Projekt skovråd: Ridestier bliver anlagt senere i forløbet. HIRI er på bane. Intet nyt pt. (Malene, Lone og Lene) 
● Dybdalen og mountainbikes: Afventer Himmerigsstierne. (Malene, Lone og Lene)  
● Datapolitik: Der arbejdes på højtryk på en elektronisk løsning. Der lægges info på alle HIRI´s facebook grupper og 

sider ang. datapolitik, således alle medlemmer automatisk har godkendt datapolitikken, når de vælger at være 
medlem af HIRI. Der lægges ligeledes info på www.hiri.dk. Jan sender de endelige udgaver til Lea, og en 
formulering til facebook. (Afventer Jan Laursen)  

  
2. Bestyrelsen 

• Køb af jord: Processen fortsætter. Advokat og landinspektør arbejder på sagen. Der er aftalt endelig pris pr. hektar 
med sælger af nabojorden og det endelige antal hektar er afklaret.  

● Strategi: Bestyrelsesarbejdet, bestyrelsesmøderne og arbejdet i diverse udvalg bærer præg af, at der arbejdes mod 
fælles mål. Et HIRI, hvor der er plads til bredden og undervisning på alle niveauer. Det er helt klart for alle, at 
manglende halkapacitet, står i vejen for denne udvikling, både i hverdagen men også i fremtiden. 

● Drift af HIRI: Tak til alle, som står for en opgave i forbindelse med drift af HIRI. 
       

3. Ansatte 
● Zigmars stopper på HIRI og vi søger en ny staldmedarbejder snarest muligt. Der arbejdes på en vikarløsning indtil 

vi har en ny staldmedarbejder.  
      

4. Stalden og dagligdagen 
● Møgcontainer: hop/stamp/fordel og husk presenning. Jo færre gange den skal tømmes, jo billigere for os. 
● Leverandør af hø: vi undersøger et alternativ (Malene) 
● Dækkenvask: I skal alle sørge for at afhente renvasket dækken mv., da det står i vejen for det, som skal afhentes til 

vask. Vi laver igen en boks om til område for ”dækkenvask”. (Susan) 
• Vand på folde: Vi fastholder tidligere besluttet procedure. Dvs. i weekenden skal staldholdene tømme, spule og 

fylde helt op til kanten lørdag. Søndag skal der blot fyldes op. Så sikrer vi, at hestene mindst 1 gang om ugen får 
100 % rent vand. I løbet af ugen skal de enkelte folde selv sørge for at give vand. Giv gerne besked til staldholdet, 
hvis man fredag aften selv har sørget for at tømme, spule og fyldt vand på sin fold. Grundig og ekstra rengøring af 
den enkelte balje med børste osv., skal den enkelte fold selv stå for, det skal ikke gøres på staldhold. 
      

5. Fold og baner:  
● Fold G: ændres til sommerfold da der er græs til det. Man må gerne sætte valakker over efter aftale med Malene.  
● Nye folde/opkøb af jord: Der kommer folddag til oktober hvor vi skal have planlagt de nye folde. Vi vil have lavet 

en foldgruppe efter handlen er på plads, som designer foldene. Meld gerne ind til Malene, hvis du har lyst at være 
med i foldgruppen. 

● Mulighed for heldagsfold året rundt: Vintermåneder dog til merpris. Man kan betale 2 ekstra ydelser ved at 
komme på jordfold efter frokost og få sin wrap derud.  

● Springbanen: Vi arbejder på at få tilbud hjem på at jævne banen ud. (Malene) 
● Vandingsanlæg: Der skal foretages et eftersyn af vandingsanlægget – det vander ikke korrekt (Michael og Laila) 
● Foldskifte: al koordinering med folde skal aftales med Malene, så der tages hensyn til venteliste. 

     
6. Kursus, arrangement og undervisning 

● Undervisere: Undervisere tilknyttet HIRI kan som udgangspunkt kun undervise på de anførte dage. Andet skal 

aftales med halkoordinator, Malene, af hensyn til andre arrangementer mv. 

● Arrangementer og undervisning: i weekender skal ligeledes aftales med halkoordinator Malene. 

● Undervisning elevhold fredag: Fra august starter elevholdene om fredagen kl. 16 og fortsætter derfor til kl. 19. 

           
7. Økonomiudvalg 

● Facilitetskontingent: Facilitetskontingent, passiv- og klubmedlemsskaber opkræves pr. 1. september 2019 for 
sæson 2019-20. 

● Medlemskort: Der laves nye medlemskort pr. 1. september (Lea og Hanne) 
● Mobile pay løsning: Ny løsning er på vej. (Lene) 
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● HIRI´s økonomi: HIRI´s økonomi er sund og stabil. 
● Køb af jord: Processen fortsætter. Advokat og landinspektør arbejder på sagen. Der er aftalt endelig pris pr. hektar 

med sælger af nabojorden og det endelige antal hektar er afklaret. Finansieringen heraf bliver opsparing i 
kombination med et lån hos Djurslands Bank. 

● Tilskudsmuligheder: Vi har brug for at finde nogen i stalden, som kan hjælpe med at søge tilskudspuljer mv. Skriv 
på staldens facebook, hvis du kan hjælpe. 

      
8. Rideskole, parts og elevheste 

● Foderplan elevheste: Der følges op på foderplaner på elevhestene og justering foretages løbende. (Susan) 
● Status elevheste: Flicka er kommet til Gartnergårdens Handicapcenter på Fyn. Samme sted som Lise er kommet 

til. De trives begge to rigtig godt. (Susan) 
● Plan for undervisning: Vi har ansat Maja (Lander) og Anne (Sunshine) som faste undervisere. Ditte, Josefine og 

Sofie vil kunne vikariere. 
● Rideskolen starter igen 16. august: staldhold indluk af heste lørdag og fodring må IKKE være, når eleverne står 

på staldgangen med hestene – gør det før eller efter. Vigtigt af hensyn til sikkerhed for eleverne. Det samme gælder 
fredag aften. Der må IKKE fodres, når der er elever med heste på staldgangen. 
      

9. Haludvalg 
● Ansøgning: Vi venter i spænding på svar på vores ansøgning, som er indsendt til Favrskov Kommunes 

budgetproces. Vi satser på, at politikerne nu endelig har forstået behovet for ekstra haltid.  
● Favrskov Erhvervsråd: HIRI vil gerne være medlem af Favrskov Erhvervsråd for sparring ifbm. halprojektet. 

Forventes at være fra 2020. 
● Vestbirk: Inspirationstur til Vestbirk Efterskole og deres faciliteter.   

    
10. Vedligeholdelsesudvalg 

● Ekstra jord: Jordbunke ved grantræerne skal bruges til ridestien nede ved vejen.  
● Færdiggørelse af det lille sadelrum: Loftsplader i det lille sadelrum planlægges ind til efter sommer. 
● Loftsvinduer: Loftsvinduer i stalden skal justeres/skiftes – planlægges ind.  
● Arbejdsdag 8. september kl. 10-16: Arbejdsgruppe ser på opgaver til dagen (Lene, Michael, Susan). Giv besked 

til Susan, hvis man allerede nu ved, at man ikke kan komme – du vil blive tildelt en opgave, som skal løses i 
uge 36.  

      
11. Stævneudvalg 

Stævneudvalget har reserveret følgende dage til stævner i 2019 

● 14.–15. september 2019:  D-stævne dressur (Alle på HIRI hjælper). Sponsoreres af Djurslands Bank. 

● 23. november 2019: Internt julestævne 

● I efteråret  Staldmesterskab på Hiri i spring. Er åbent for alle der har HIRI - medlemskab 

 
12. Juniorudvalg 

● Ikke noget pt. Juniorrepræsentanter er velkomne i starten af bestyrelsesmøderne. I kommer bare. 
 

13. Marketing- og sponsorudvalg 
● Vi ønsker flere HIRIér, som har lyst til at søge fundrasing, puljer eller andre sponsorater. Sig til hvis du har mulighed 

for at hjælpe. 
      
14. HIRI´s Skovrådsudvalg 

● Vi følger op. (Malene, Lone og Lene)  
      

15. Cafe HIRI: 
● Café HIRI stiller op d. 24. august på jubilæumsdagen kl 12-14. Og igen til stævnet. Der planlægges. (Bine, Ninna, 

Michael og Lene) 
      

16. Jubilæumsudvalg: 
● Hinnerup Rideklub har 25 års jubilæum og Hinnerup Ridecenter har 20 års jubilæum her i 2019.  
● Jubilæumsdag/ –aften er fastlagt til lørdag den 24. august 2019.  
● Jubilæumsudvalget arbejder på højtryk. 
● I rytterstuen hænger en planche, hvor du kan skrive ønsker på for dagen. 

      
17. Eventuelt 

● Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 24. september i 2019 kl. 18.30. Bestyrelsesmødet i den 1. halve time er 
åbent. Alle er derfor velkomne til at komme i starten af mødet, hvis man har nogle spørgsmål eller emner man 
ønsker at vende. 

● Arbejdsdag 8. september kl. 10-16: Giv besked til Susan, hvis man allerede nu ved, at man ikke kan komme 
– du vil blive tildelt en opgave, som skal løses i uge 36.  

 
 


